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Com o início do período de estiagem reforçamos nossas ações de conscientização para evitar incêndios e 
queimadas na região. Nesta edição trazemos detalhes do Projeto Nossa Horta, uma iniciativa pioneira em 
Igarapé apoiada pela Mineração Morro do Ipê. Também divulgamos ações relacionadas ao Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de Mineração com o 1° Seminário Orientativo para comunidades, e a mobilização 
e engajamento nas escolas de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. 
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Estimular iniciativas sustentáveis e contribuir para 
o desenvolvimento das comunidades situadas em 
seu entorno. Caminhando nessa direção a Morro 
do Ipê doou ferramentas e materiais necessários 
para viabilizar a primeira horta comunitária de 
Igarapé. O Projeto Nossa Horta foi inaugurado no 
dia 25 de abril, e além de estimular o voluntariado 
e a cooperação na comunidade, pretende 
distribuir a produção entre os moradores locais. 

Inicialmente, a horta irá atender cerca de 50 
famílias, com expectativa de que o número possa 
chegar a 100 nos próximos seis meses. O Projeto 
Nossa Horta é uma iniciativa do CRAS -Centro de 
Referência e Assistência Social- da Prefeitura de 
Igarapé e apoio da Morro do Ipê. A horta 
comunitária fica no CRAS Fernão Dias e mais 
informações sobre o projeto podem ser obtidas 
pelo telefone 3534-3101.

“Agradeço o apoio da Morro do Ipê, 
pois apresentei esse projeto e fui 

muito bem recebida e valorizada. Com o projeto, 
vamos fortalecer vínculos comunitários e 
pessoais, trabalhar a pontualidade, a 
responsabilidade e a parceria, também 
estimularemos as pessoas a fazerem sua própria 
horta e a compostagem.” 

Mércia Vilela  - Idealizadora do projeto e 
Coordenadora do CRAS Fernão Dias 
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“O desenvolvimento e a 
promoção social são para as 

pessoas fortalecerem vínculos e terem 
orgulho do lugar onde moram, saber que 
aqui podem fazer a diferença. Essa horta 
vai trabalhar com a família e promover o 
resgate do ser humano.”  

Márcia Palhares Chaves - Secretária de 
Promoção Social de Igarapé 
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“Ser parceiro em uma iniciativa 
como essa é motivo de orgulho 

para a Ipê. Ter a oportunidade de fazer 
parte de um projeto que pode gerar tantos 
frutos importantes para a comunidade é 
sensacional.” 

Raquel Rocha - Coordenadora de 
Responsabilidade Social da Mineração Morro do 
Ipê 
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O projeto é aberto para a população de Igarapé e 
pretende estimular o voluntariado na comunidade



Queimadas e incêndios florestais têm sido eventos recorrentes em todo o Brasil, assim como na 
região de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas, onde somente nos primeiros quinze dias 
de setembro de 2021, ocorreram 145 focos de incêndios. Nesse período, a Morro do Ipê 
disponibilizou profissionais, equipamentos, veículos e caminhões pipa em uma ação conjunta com 
o poder público, empresas parceiras e comunidade a fim de controlar as queimadas.

Tendo em vista o início do período de estiagem e menor umidade do ar para o ano de 2022, a 
empresa inicia uma série de ações para conscientização coletiva, prevenção e resposta à 
emergência. Para o Samuel Catão, coordenador operacional da brigada de emergência da Morro 
do Ipê, para minimizar situações como as ocorridas em 2021, “é importante que a população faça 
sua parte, não provoque incêndios e, ainda, solicite aos órgãos públicos competentes a coleta de 
resíduos e a manutenção de aceiros em locais estratégicos, para evitar esse tipo de impacto.”

Fique atento

Como uma das ações de conscientização, a Casa Ipê irá promover a 4ª edição do Projeto de 
Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais – PPQIF- direcionado para as comunidades de 
Igarapé, Brumadinho e São Joaquim de Bicas e os Diálogos de Meio Ambiente para discutir o 
tema com colaboradores da Morro do Ipê e funcionários de empresas parceiras.  Para maiores 
informações entre em contato: 0800 942 3135.

Ações educativas conscientizam população 
sobre queimadas e incêndios



Mineração Morro do Ipê realiza ações 
educativas em escolas 
Entre os meses de abril e maio, a Mineração Morro do Ipê, através da consultoria Herkenhoff & 
Prates (H&P), tem realizado ações educativas em 20 escolas de Betim, Igarapé e São Joaquim de 
Bicas. A atividade consiste em oficinas sobre Cultura de Segurança e estão sendo ministradas para 
alunos do Ensino Fundamental 1 e 2; ações informativas também são atividades previstas para 
estudantes do Ensino Médio, professores e funcionários das escolas.

Esta ação está relacionada à Resolução 95 da Agência Nacional de Mineração, que define as 
medidas regulatórias aplicáveis para as barragens de mineração, mesmo quando estão desativadas, 
seguras e estáveis, como as três barragens da Mineração Morro do Ipê.  A iniciativa está alinhada 
com orientações do Ministério Público e das Defesas Civis dos municípios de Betim, Igarapé e São 
Joaquim de Bicas, e do estado de Minas Gerais. As ações educativas são atividades importantes e 
prévias à realização de Seminários Orientativos que ainda serão realizados nos municípios. 

Projeto Tico-Tico gera oportunidades na região 
Durante a implantação do Projeto Tico-Tico as empresas terceiri-
zadas, que prestam serviços para a Morro do Ipê, têm gerado 
vários postos de trabalho na região. A divulgação das vagas e o 
processo seletivo acontecem em parceria com os SINEs -Siste-
ma Nacional de Emprego- de Betim, Brumadinho e Igarapé e 
com o Banco de Empregos de São Joaquim de Bicas. São oportu-
nidades para atuar em diversas frentes de trabalho no projeto e 
na Morro do Ipê. Você pode obter mais informações na unidade 
mais próxima de sua casa: 

SINE de Igarapé
Rua Primeiro de Maio, 122 – 

Centro 
(31) 3534 1803

SINE de Brumadinho
Rua Presidente Vargas, 

360 – 4º andar – Centro
(31) 3571 3847

Banco de Empregos de 
São Joaquim de Bicas

Rua José Gabriel de Rezende, 
340 – Tereza Cristina 

(31) 3534-9000

SINE de Betim
Rua Tito Pedrosa, 55 - 

Centro
(31) 3531-1268
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Acesse nossas edições anteriores:NEWS

Seminário Orientativo para moradores da 
ZAS vertente Brumadinho
No dia 5 de maio a Morro do Ipê recebeu representantes do Vale dos Ingás/Queias, área rural de 
Brumadinho, para o 1° Seminário Orientativo relacionado ao PAEBM - Plano de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração. O seminário foi conduzido pelo Diretor de Assuntos Corporativos e 
Sustentabilidade da Morro do Ipê, Cristiano Parreiras e contou com apoio das empresas H&P e Amplo 
Engenharia. Na oportunidade, foi apresentada para a população a localização da Zona de 
Autossalvamento (ZAS), assim como a sinalização que está sendo implantada e todas as medidas de 
monitoramento e segurança que são tomadas em relação à Barragem B1 Ipê, mesmo estando 
desativada. O evento faz parte do conjunto de ações de prevenção e de responsabilidade social da 
Mineradora. 

Campanha de combate ao tabagismo
Em maio, o município de São Joaquim de Bicas tem realizado ações de 
combate ao tabagismo em todas as suas UBSs, Unidades Básicas de 
Saúde. A campanha de conscientização teve início no dia 12/5, na UBS do 
bairro Pedra Branca. A programação completa está disponível nas UBSs 
do município e na Secretaria de Saúde de São Joaquim de Bicas. Outra 
importante iniciativa que tem como objetivo auxiliar as pessoas que 
desejam parar de fumar é a criação de um grupo de auxílio para 
moradores do município.  Para fazer a inscrição e participar do grupo 
basta acessar o QR Code ao lado:


